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         На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ број 97/16 и 36/19) и члана 10. став 6. Правилника о јавним набавкама 
Градске управе Града Бањалука („Службени гласник Града Бањалука“ бр. 34/19) 
Градоначелник доноси  
 
 ОДЛУКУ  
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЈЕДИНСТВЕНОГ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ  ГРАДА БАЊАЛУКА ЗА 2019. ГОДИНУ 
 

I 
 

          Јединствени план јавних набавки Градске управе Града Бањалука за 2019. годину, 
донесен под бројем 12-Г-119/19 од 16.01.2019. године, 12-Г-941/19 од 20.03.2019. године,  
12-Г-1161/19 од 02.04.2019. године, 12-Г-1476/19 од 19.04.2019. године, 12-Г-1578/19 од 
25.04.2019. године, 12-Г-2120/19 од 04.06.2019. године, 12-Г-2286/19 од 13.06.2019. године, 
12-Г-2586/19 од 28.06.2019. године, 12-Г-3254/19 од 01.08.2019. године, 12-Г-3673/19 од 
28.08.2019. године, 12-Г-3874/19 од 12.09.2019. године,  12-Г-4081/19 од 26.09.2019. године, 
12-Г-4245/19 од 04.10.2019. године, 12-Г-4369/19 од 15.10.2019. године и 12-Г-4664/19 од 
31.10.2019. године, мијења се и допуњава по захтјеву Одсјека за информатику (захтјев број 
17-сл/19 од 06.11.2019. године), Одјељења за локални економски развој и стратешко 
планирање (захтјев број 14-374-718/2019 од 13.11.2019. године, број 14-30-1543-1/19 од 
14.11.2019. године, број 14-30-1561-1/19 од 22.11.2019. године, број 14-374-718/2019 од 
25.11.2019. године и 14-30-1592-1/19 од 26.11.2019. године), Кабинета Градоначелника 
(захтјев број 12-К-4592/19 од 28.11.2019. године), Одјељења за комуналне послове (захтјев 
број 05-370-сл/19 од 28.11.2019. године) и Одјељења за саобраћај и путеве (захтјев број 13-
370-сл/19 од 02.12.2019. године).  
 

II 
 

         Тачка 359. ЈПЈН мијења се и гласи:  
 

-„назив јавне набавке: „Набавка апликативног софтвера за КУФ“, врста јавне набавке: робе, 
врста поступка јавне набавке : преговарачки поступак без објављивања обавјештења о 
набавци, извор финансирања: 2002124 511700 – 0133, издаци за нематеријалну произведену 
имовину, процијењена вриједност 10.000,00 КМ, оквирни датум покретања поступка јавне 
набавке новембар, оквирни датум закључења уговора децембар, не предвиђа се закључење 
оквирног споразума.  
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III 
 

         У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 

-„назив јавне набавке: „Израда пројекта изведеног стања пословног објекта у улици Цара 
Лазара у Бањалуци“, врста јавне набавке: услуге, врста поступка јавне набавке : директни 
споразум, извор финансирања : 2002200/511700 издаци за нематеријалну произведену 
имовину, процијењена вриједност 2.137,00 КМ, оквирни датум покретања поступка јавне 
набавке новембар, оквирни датум закључења уговора децембар, не предвиђа се закључење 
оквирног споразума.  

IV 
 
         У Јединствени план додаје се нова ставка:  

 
-„назив јавне набавке: „Услуга цијепања катастарских честица к.ч. 723, 724/8, 724/2, 2022/2, 
929, 928/5 и 927 к.о. Буџак“, врста јавне набавке: услуге, врста поступка јавне набавке : 
директни споразум, извор финансирања : 2002200/511700, процијењена вриједност 1.025,00 
КМ, оквирни датум покретања поступка јавне набавке новембар, оквирни датум закључења 
уговора новембар, не предвиђа се закључење оквирног споразума.  

 
V 

 
         У Јединствени план додаје се нова ставка:  

 
-„назив јавне набавке: „Израда УТУ-а за изградњу пословног објекта на дијелу грађевинске 
парцеле к.ч. 883/1 к.о. Буџак“, врста јавне набавке: услуге, врста поступка јавне набавке : 
директни споразум, извор финансирања : 2002200/511700, процијењена вриједност 3.200,00 
КМ, оквирни датум покретања поступка јавне набавке новембар, оквирни датум закључења 
уговора децембар, не предвиђа се закључење оквирног споразума.  

 
VI 

         У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 

-„назив јавне набавке: „Испитивање електроинсталација и издавање Стручног налаза за 
пословни простор број 109 у Улици Булевар војводе Живојина Мишића бр.65“, врста јавне 
набавке: услуге, врста поступка јавне набавке : директни споразум, извор финансирања : 
2002200/412700, процијењена вриједност 200,00 КМ, оквирни датум покретања поступка 
јавне набавке новембар/децембар, не предвиђа се закључење оквирног споразума.  

 

 

 

 

 



3 

 

 

VII 

         У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 
-„назив јавне набавке: „Припрема и дизајн промотивног материјала за ПЗ Јелшинград“, 
врста јавне набавке: услуге, врста поступка јавне набавке : директни споразум, извор 
финансирања : 2002200/412700, процијењена вриједност 5.000,00 КМ, оквирни датум 
покретања поступка јавне набавке новембар, оквирни датум закључења уговора децембар, 
не предвиђа се закључење оквирног споразума.  

 

VIII 

         У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 
-„назив јавне набавке: „Четворомјесечно кориштење дигиталног аутоматизованог сервиса 
за праћење, анализу и категоризацију вијести и објава на друштвеним мрежама о раду 
градске администрације и рангирање приоритета корисника у вези са комуналним 
питањима – апликација Zen city“, врста јавне набавке: услуге, врста поступка јавне набавке: 
конкурентски захтјев за достављање понуда, извор финансирања : 2002120 412700 – 
расходи за стручне услуге – по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених 
намјенских средстава за 2018. годину (расподјела суфицита), процијењена вриједност 
12.000,00 КМ, оквирни датум покретања поступка јавне набавке децембар, не предвиђа се 
закључење оквирног споразума.  

 

IX  

         У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 
-„назив јавне набавке: ,,Динамички план за успостављање Арборетума Траписти“ 
процјењена вриједност:6.000,00 КМ; врста поступка: директни; шифра јавне набавке: 
71000000-8; врста јавне набавке: услуге; подјела на лот-ове: НЕ; почетак јавне набавке 
,,прва половина децембра “; извор финансирања: 2002262 412700 262114 -Програми 
пејзажне архитектуре и екологије-По Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и 
неутршених  намјенских средстава у 2018.години. 

 

X 

         У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 
-„назив јавне набавке: ,,Научна и био-техничка основа за успостављање и вођење 
Арборетума Траписти“ процјењена вриједност: 6.000,00 КМ; врста поступка: директни; 
шифра јавне набавке: 71000000-8; врста јавне набавке: услуге; подјела на лот-ове: НЕ; 
почетак јавне набавке ,,прва половина децембра “; извор финансирања:2002262 412700 
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262114 -Програми пејзажне архитектуре и екологије-По Одлуци о расподјели утврђеног 
суфицита и неутршених  намјенских средстава у 2018.години. 

 

XI 

         У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 
-„назив јавне набавке: ,,Изградња дјечјег вртића ,,Колибри“ - 2.фаза“ процјењена 
вриједност: 940.170,00 КМ; врста поступка: отворени; шифра јавне набавке: 45000000-7; 
врста јавне набавке: радови; подјела на лот-ове: НЕ; почетак јавне набавке ,,прва половина 
децембра “; извор финансирања: буџет 2020.године 2002263  511100 - Издаци за изградњу 
дјечјих вртића.  

XII 

         У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 
-„назив јавне набавке: ,,Изградња објекта  Спортске дворане ОШ,,Бранко Радичевић“; 
процјењена вриједност: 726.495,00 КМ; врста поступка: отворени; шифра јавне набавке: 
45000000-7; врста јавне набавке: радови; подјела на лот-ове: НЕ; почетак јавне набавке:  
,,прва половина децембра“; извор финансирања: буџет 2020.године 2002263  511100 - 
Издаци за изградњу спортских објеката. 

 

XIII 

         У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 
-„назив јавне набавке: ,,Израда главног пројекта водоводне мреже на сеоском подручју –
реконструкција и доградња резервоара Гаковићи и резервоара Кременовићи са доводним и 
одводним цјевоводима,подсистем ,,Звијезда “ процјењена вриједност: 5.000,00 КМ; врста 
поступка: директни; шифра јавне набавке: 71000000-8; врста јавне набавке: услуге; подјела 
на лот-ове: НЕ; почетак јавне набавке ,,прва половина децембра “; извор финансирања: 
Резервисања 2011. 511700 271001. 

 

XIV 
 

         У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 
-„назив јавне набавке: ,,Израда  УТУ и главних пројеката водоводне мреже на градском и 
сеоском подручју у пројектном циклусу ,,ВОДА  2“ процјењена вриједност: 40.000,00 КМ; 
врста поступка: конкурентски; шифрајавне набавке: 71000000-8; врста јавне набавке: 
услуге; подјела на лот-ове: НЕ; почетак јавне набавке ,,прва половина децембра “; извор 
финансирања: Резервисања 2011. 511700 271001. 
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XV 
 
 

         У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 
-„назив јавне набавке: ,,Израда УТУ-а за за изградњу и интегрисање постојећег водовода 
Бронзани Мајдан са изградњом пумпне станице станице, цјевовода и резервоара за више 
зоне Бронзаног Мајдана  и Кмећана-подсистем ,,Бронзани Мајдан“, ,,Црно Врело“; 
процјењена вриједност: 6.000,00 КМ; врста поступка: директни; шифра јавне набавке: 
71000000-8; врста јавне набавке: услуге; подјела на лот-ове: НЕ; почетак јавне набавке 
,,прва половина децембра “; извор финансирања: Резервисања 2011.  511700 271001. 
 

 
XVI 

 
         У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 
-„назив јавне набавке: ,,Израда УТУ-а за  изградњу дистрибутивног цјевовода према 
Обровцу-подсистем,,Бронзани Мајдан“, ,,Црно Врело“; процјењена вриједност: 5.500,00 
КМ; врста поступка: директни; шифра јавне набавке: 71000000-8; врста јавне набавке: 
услуге; подјела на лот-ове: НЕ; почетак јавне набавке ,,прва половина децембра“; извор 
финансирања: Резервисања 2011.  511700 271001. 

 
 

XVII 
 

         У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 
-„назив јавне набавке: ,,Израда  УТУ и главних пројеката водоводне мреже на градском и 
сеоском подручју у пројектном циклусу,,ВОДА  3“ процјењена вриједност: 70.000,00 КМ; 
врста поступка: отворени; шифра јавне набавке: 71000000-8; врста јавне набавке: услуге; 
подјела на лот-ове: НЕ; почетак јавне набавке ,,прва половина децембра“; извор 
финансирања: Резервисања 2011. 511700 271001. 

 
 
 

XVIII 
 

         У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 
-„назив јавне набавке: ,,Израда УТУ-а  за изградњу подсистема ,, Славићка“, ,,Црно Врело“; 
процјењена вриједност: 6.000,00 КМ; врста поступка: директни; шифра јавне набавке: 
71000000-8; врста јавне набавке: услуге; подјела на лот-ове: НЕ; почетак јавне набавке 
,,прва половина децембра“; извор финансирања: Резервисања 2011. 511700 271001. 
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XIX 
 

         У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 
-„назив јавне набавке: ,,Опремање дјечјег вртића ,,Колибри“ - 2.фаза“ процјењена 
вриједност: 170.940,00 КМ; врста поступка: отворени; шифра јавне набавке: 39000000-2; 
врста јавне набавке: робе; подјела на лот-ове: НЕ; почетак јавне набавке ,,прва половина 
децембра “; извор финансирања: буџет 2020.године 2002263  511300 - Издаци за опремање 
дјечјих вртића.  

XX 
 

          Тачка IV Одлуке о измјенама и допунама ЈПЈН, број 12-Г-4081/19 од 26.09.2019. 
године, мијења се и гласи:  

 
-„назив јавне набавке: ,,Изградња моста у насељу Српске Топлице“; врста јавне набавке : 
радови; врста поступка јавне набавке : отворени; оквирни споразум: НЕ ; подјела на лот-
ове: НЕ; извор финансирања : позиција 2002271-511100-0451; процјењена вриједност : 
2.564.102,56 КМ (3.000.000,00 KM са ПДВ-ом), почетак јавне набавке: прва половина 
децембра.  

XXI 
 
          Након доношења ове одлуке, Одсјек за јавне набавке ће писмено обавјестити Одсјек 
за информатику, Одјељење за локални економски развој и стратешко планирање, Кабинет 
Градоначелника, Одјељење за комуналне послове и Одјељење за саобраћај и путеве, како 
би наведене организационе јединице благовремено поднијеле захтјев за провођење 
поступка јавне набавке.    
 

XXII 
 

             Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 
 
 
Број: 12-Г-5184/19   
Дана: 04.12.2019. године               
                                                                                  
                                                                              Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К        

                                                                                                  Мр Игор Радојичић с.р. 

 


